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Invitaţie Workshop 
”Violenţa asupra femeii. Ipostaze. Explicaţii. Intervenţii”

            Stimaţi colegi asistenţi sociali,

Sucursala  Teritorială  Iaşi a  Colegiului  Naţional  al  Asistenţilor  Sociali  din  România în

parteneriat  cu Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,  Facultatea  de Filosofie  şi  Ştiinţe

Social-Politice şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi,  vă invită să

participaţi la workshopul “Violenţa asupra femeii. Ipostaze. Explicaţii. Intervenţii” ce va avea loc în

data de  24 noiembrie 2016 – joi,  orele 10.00 - 14.00  în  Sala R 502 din corpul R al Universităţii

“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (clădirea ROMTELECOM).

În  contextul  anului  european  de  combatere  a  violenţei  asupra  femeii,  în  luna  noiembrie,

Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,  Facultatea de Filosofie  şi  Ştiinţe  Social-Politice

organizează  Conferinţa  Naţională  “Violenţa  asupra femeii.  Ipostaze.  Explicaţii.  Intervenţii”,  iar

workshop cu acelaşi  titlu  este  dedicat  acestei  problematici.  În cadrul  evenimentului  se vor aborda

subiecte din domeniul asistenţei sociale privind fenomenul de violenţă asupra femeii, se vor analiza

modificările  psihologice  şi  medicale  ale  femeilor,  care  se  confruntă  cu  acest  fenomen,  precum şi

aspecte privind asistenţa juridică.

Evenimentul face parte din strategia de implicare a asistenţilor sociali din județele Moldovei în

perfecţionarea serviciilor oferite  în sistemul de asistență socială din mediul  guvernamental  și  non-

guvernamental. 

Tematica din domeniul asistenţei sociale abordată în cadrul workshopului va fi următoarea:   

Teorii şi modele explicative ale violenţei asupra femeii;

Mituri şi reprezentări culturale ale violenţei asupra femeii;

Forme şi strategii de intervenţie în situaţiile de violenţă asupra femeii;

Studii şi cercetări cu privire la violenţa asupra femeii.

Vă încurajăm să prezentaţi în cadrul workshopului lucrări, studii de caz şi să le finalizaţi sub formă de articol

până la data de 10 decembrie 2016 în vederea publicării în volumul colectiv al conferinţei naţionale. 

Evenimentul este coordonat de doamna Conf. Univ. Dr. Gabriela Irimescu.



Vă rugăm să ne confirmaţi prezenţa dumneavoastră la adresa de e-mail: cnasriasi@gmail.com până la

data de 22 noiembrie 2016 – marţi, ora 16.00 şi menţionăm totodată următoarele aspecte:

CNASR acordă 2 credite profesionale asistenţilor sociali înscrişi în Registru CNASR;

Pentru a participa la acest eveniment nu se percep taxe de înscriere/participare;

Cu stimă,
Dr. Roxana NECULA
Preşedinte CNASR IAŞI
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